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 به نام خدا
 

 مقدمه :
و معادالت دیفرانسیل برای داوطلبان کنکور کاردانی به کارشناسی آماده شده است.  2و  1کتاب حاضر به عنوان کتاب ریاضی عمومی 

هدف از تالیف این کتاب بی نیاز کردن نسبی داوطلب از کالس و استاد بوده است. این کتاب به گونه ای تنظیم شده است که 
به همین دلیل در ارتباط با یک موضوع، ابتدا درس و  ،ز کمترین وقت صرف شده بر روی کتاب، حداکثر استفاده را بنمایددواوطلب ا

ب به طور مشروح حل شده است، حل تست ها لنکات مربوطه بیان شده و سپس بالفاصله تست های کنکور مربوط به همان مط
ات مربوط درس و تست ها مرور شده باشد. در واقع ما سعی کرده ایم به جای ارائه کنکور تاجایی ادامه پیدا کرده است که تمامی نک

 . دهیممثال های متعدد، از همان ابتدا )در ارتباط با هر مطلب( داوطلب را در فضای کنکور قرار 
ا و شکل های مناسب رسیده، با ارائه مثاله به نظر می دشوارمطالبی که معموالً فهم آن اندکی  ،در عین رعایت کلی اختصار

 توضیح داده شده است. 
 ویژگی های این کتاب:

 تست نامید. به همین جهت میتوان دسته بندی تست ها  -نوشتار این کتاب به گونه ای است که میتوان آنرا کتاب نکته
 در این کتاب را میکروطبقه بندی نامید.

 لب بتواند بسیاری از فصلها را در یک جلسه یا یک بار مطالعه تقسیم به فصل های کوچکتر به این دلیل بوده است که داوط
 )که به طور معمول چند ساعتی طول میکشد( بدون خستگی و از دست دادن تمرکز، به پایان برساند.

  در این کتاب از تست تالیفی استفاده نشده و از همان ابتدا سعی شده به جای مثال، حداالمکان از تست های ساده ی
های قبلی، برای فهم مطالب و موضوعات استفاده شود و بدین ترتیب داوطلب از همان ابتدا در فضای کنکور و تست کنکور 

 قرار بگیرد.
  .بروی مطالبی که مورد نظر طراحان سوال کاردانی به کارشناسی نبوده تاکید زیادی صورت نگرفته است 
 ده است و به همین دلیل از بیان هر نوع مطلب اضافی )مثال، تست اگر چه اولویت در نوشتار این کتاب حجم کم کتاب بو

های مشابه و ...( دوری جسته ایم. با این حال مثال ها و تست به تعدادی استفاده شده است که مطلب کامال توسط 
کامال تشریحی داوطلب درک گردد. همچنین آنجا که نیاز بوده است )مثالً هنگام حل یک تست دشوار(، موضوع به صورت 

 توضیح داده شده است.
بعضی از روش های حل به ویژه راه های تستی، تنها در کالس های کنکور ارائه می گردد. در کتاب ها و چون با هدف بی نیاز 
کردن داوطلب از کالس و استاد نگاشته شده است عالوه بر راه حلهای عادی در یک تست به تمامی راه حلهای ممکن به ویژه 

 حلهای تستی نیز پرداخته شده است. راه
  در انتخاب تست های مربوط به هر موضوع و همچنین توالی آمدن تست ها )که از آسان به سخت آمده اند( دقت و

وسواس زیادی صورت گرفته است و میتوان گفت تست های انتخاب شده در مورد هر موضوع، هر کدام نماینده تست های 
در اولویت بودن حجم کم کتاب، از آوردن تست های کامالً مشابه خودداری شده است. در انتخاب  مشابه خود است و به جهت

 تست ها نیز سعی شده است اولویت با تست های دانشگاه های سراسری باشد.
دان نیز با توضیحات داد شده این کتاب هم میتواند مورد استفاده داوطلبان و هم به عنوان یک درسنامه مورد استفاده استا

 قرار گیرد.
اگر چه تست های آمده در متن با هدف بیان نکات تستی و جاگیری کامل مطلب در ذهن داوطلب بوده و در واقع بخشی از درس 
محسوب میشود، اما توصیه اکید مولفین کتاب این است که قبل از دیدن راه حل هر تست، تنها چند ثانیه برای بررسی و تحلیل 

آن و آنچه خواسته شده، وقت بگذارید. شاید تاثیر این چند ثانیه، بیش از خواندن حل تمامی تست های داده های هر تست 
 موضوع باشد! این تنها توصیه اکید مولفین است. در ضمن تهیه خالصه هر فصل را نیز بر عهده خواننده آن گذاشته ایم. 

ت و پیشنهادات خود را برای بهتر شدن این مجموعه در چاپهای در خاتمه از اساتید و هنرجویان گرامی تقاضا می شود انتقادا
 کسری جعفری مطرح نمایید. 05120601290بعدی با شماره 

 
 با تشکر 

ـ کسری جعفری  سید مهدی طباطبایی 
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 « 1 يادآوري» 

 :مقدمه

ها مطالعه گردد. طبیعی است  در این فصل و فصل بعدی، نکات و مطالبی به عنوان یادآوری ذکر شده است و بهتر است قبل از شروع سایر فصل

بر که از تمامی مطالب و موضوعات مقدماتی که می توانستند در این فصل ذکر گردند، تنها تعدادی از آنها در اینجا گردآوری شده است. عالوه 

، که هر کدام بسط نیوتنو  یحل معادالت قدرمطلق، مجموعه ها، ترجیح داده شده، مطالبی مانند است یادآوری آمده منظوربه تنها موضوعاتی که 

 موضوع مستقلی بوده و دارای تست می باشند نیز، به همراه سایر موضوعات در این بخش بیایند. پس حتی اگر خود را بی نیاز از مرور مطالبی

نیز هستند که توضیح تحت عنوان یادآوری می دانید، حتما چند موضوع فوق الذکر را قبل از شروع سایر فصل ها مطالعه نمائید. موضوعاتی 

طبیعی است به دلیل تنوع مطالبِ این فصل  مقدماتی آنها در این فصل آمده و توضیحات تکمیلی هر کدام در فصل های مربوط به خود آمده است.

 ممکن است ترتیب آمدن برخی از مطالب منطقی به نظر نرسد.)و فصل بعدی( ، 

  مقادیر نسبت های مثلثاتی در ابتدای فصل دوم آمده است(د: نبه حافظه سپرده شومقادیری که بهتر است( 
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یافتن عامل مشترکِ بین  ،فاکتور گرفته ایم. منظور از فاکتورگیری  می نویسیم در واقع از  (   ) را به صورت       وقتی که عبارت 

 چند جمله و به شکل ضرب درآوردن آن عامل است.

    2   (    )  3   2   2(   1)           :مثال 

 

 ترتیب انجام عملیات ریاضی: 

 :محاسبات ریاضی به صورت زیر استترتیب انجام بنابر قرارداد کلی 

 جمع و تفریق   -4ضرب و تقسیم            -3توان          -2پرانتز        -1 

 اول فصل     
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1)برای مثال برای محاسبه عبارت   5)1  3 2ابتدا داخل پرانتز را محاسبه می کنیم یعنی  4   5 2)سپس توان را  2   5)2  32  

3در قدم بعدی به سراغ ضرب و تقسیم می رویم یعنی اینجا   4 32و در نهایت عمل جمع و تفریق یعنی  04   04  10 . 

 اگر در یک عبارت چند عمل ضرب یا تقسیم وجود داشت، اولویت با آنی است که در سمت چپ قرار دارد.

 

 های نابرابری ژگیو:        

                                          

                                                        

                                                     :7 مثال  5      3  1                       7  3  5  1         7  1  5  3 

              
  0
→                                    

  0
→                     

 رابطه فوق بدین معنی است که اگر طرفین یک نامساوی را در عددی منفی ضرب یا تقسیم کنیم. جهت نامساوی عوض می شود.

                   {
    0              

1
 

 
1
 

    0               
1
 

 
1
 

 

[| |]  |[ ]|                    |   |  | |  | |                   | |  | |  || |  | ||  |   | 

برای حل نامعادله ها سعی می کنیم نامعادله را به شکلی درآوریم که مجهول به تنهایی در یک طرف نامساوی و در طرف دیگر بخاطر داشته باشید 

 عدد قرار بگیرد.

  در محاسبه برد توابع مفید هستند.()این نامساوی ها نامساوی های مهم: 

      0        
1
 

 (تساوی فقط برای 1   رخ می دهد)        2 

      0        
1
 

 (تساوی فقط برای 1    رخ می دهد)     2  

 

 :)بزرگترین مقسوم علیه مشترک )ب.م.م 

 عدد )یا آن چند عدد( بر آن قابل قسمت باشند.ب.م.م دو عدد )یا چند عدد( یعنی بزرگترین عددی که آن دو 

                                                     :مثال{
321  13  31  4
311  11  3  41 11  ب م م                       3  4  21           

 :)کوچک ترین مضرب مشترک )ک.م.م 

 آن دو عدد )یا آن چند عدد( قابل قسمت باشد.ک.م.م دو عدد )یا چند عدد( یعنی کوچکترین عددی که بر 

                                                :مثال{
321  13  31  4
311  11  3  41 13  ک م م                       31  41  0711           
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مجموعه: 
، مانند اعداد، حروف، کلمات، اشیاء و شامل هر چیز باشدتواند  شود. یک مجموعه می ای از اشیا معین و متمایز گفته می یک مجموعه به دسته

توانیم بنویسیم  نامیم. مجموعه ها را با حروف بزرگ التین نمایش می دهیم. به عنوان مثال می اشیاء را اعضای مجموعه می از این هریک...

نویسم  باشد، می می  عضو مجموعه   و دارد. چون عض 5تنها   تکرار و ترتیب در مجموعه ها بی اثر است پس مجموعه         4 0   

 دهیم. نشان می    یا   ده و با نماد نمجموعه تهی خوارا که هیچ عضوی ندارد ای  مجموعه.   بهمتعلق است   خوانیم،  و می    

نشان   با  کهباشند به نام مجموعه مرجع  یمجموعه های مورد بحث در یک موضوع، همگی زیر مجموعه یِ یک مجموعه ممجموعه مرجع: 

 د.شو داده می

 معرفی برخی مجمو عه های مهم:
 اند.  شده  لیست ها برای ما اهمیت دارند. مانند مجموعه اعداد طبیعی، اعداد صحیح، اعداد گویا، ... که در زیر برخی مجموعه

    5 3 2 1    مجموعه اعداد طبیعی:

    5 3 2 1 0 1  2  3  5       مجموعه اعداد صحیح:

    گویا:  مجموعه اعداد
 

 
|          0  

                     )مجموعه اعدادی که گویا نباشند.(            مجموعه  اعداد اصم یا گنگ:

        مجموعه اعداد حقیقی:
  1 √          |        مجموعه اعداد مختلط:

 

 ای از اعداد صحیح هستند.  سازد. پس اعداد طبیعی زیرمجموعه ها و عدد صفر، مجموعه اعداد صحیح را می های آن مجموعه اعداد طبیعی و قرینه
 ای از اعداد گویا هستند.  زیرمجموعه صحیحآیند. پس اعداد طبیعی و  دست میب هستند که از تقسیم دو عدد صحیح  اعداد گویا، کسرهایی  مجموعه

مخرج آن عدد صحیح است، نوشت. یک عدد اصم یا گنگ است. و  هر عدد حقیقی که گویا نباشد، یعنی نتوان آن را به صورت کسری که صورت
پریودیک نداشته و ت حالشوند،  وقت تکرار نمی های پس از اعشار هیچ در واقع در یک عدد اصم، رقم،  3113 2  یا  0502 3   مانند

 ادامه داد. تا بینهایت توان اعشار مقابل این اعداد را  می

 چند نکته:
 000 3 2 1 0               شود که برابر مجموعه اعداد طبیعی و صفر است یعنی: گاهاً مجموعه اعداد حسابی نیز تعریف می  

  .مجموعه اعداد حقیقی اجتماع مجموعه اعداد گویا و گنگ است 
 111 09 07 03 00 7 4 3 1   پذیرند یعنی: مجموعه اعداد اول شامل اعدادی است که فقط بر خودشان و یک بخش  

  ی مانندولی کسر هستندد گویا حاصل تقسیم دو عدد صحیح اعد. اندنیستبا اعداد گویا یکی همیشه توجه کنید که اعداد کسری 
√3

4
یک عدد  

  است.اصم است و گویا نیست. هر عدد اول که زیر رادیکال باشد یک عدد اصم 
 

 :مجموعهزیر 

نیز   متعلق به مجموعه   ، هرگاه هر عضو     نویسیم  نامیم و می می  را زیر مجموعه   مجموعه 

 است:           زیرتعریف ریاضی آن به شکل )مانند شکل روبرو( باشد. 
                  

 تعداد عضوهای آن مجموعه است.  که   2های یک مجموعه برابر است با  تعداد زیرمجموعه

 مجموعه مرجع است(  ) خواص زیر مجموعه ها به قرار زیر است:

                                                                                                                 

  متعلق نیستند ولی به   اعضایی که به ( روبرو)شکل را در نظر بگیرید.   ای مانند  مجموعهمجموعه متمم : 

گویند. این موضوع را به زبان  می  متمم مجموعه    دهند. به مجموعه  را تشکیل می   اعضای  متعلق هستند

           |                                می کنیم: ریاضی به این صورت بیان 
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